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Inzerujte v měsíčníku Lípa!
A podporujte tím kulturní dění v regionu.

Vychází v České Lípě, Novém Boru a okolí v nákladu 22.700 ks.
Inzerci objednávejte na tel.: 487 523 931 nebo na e-mailu: inzerce@prodeus.cz

OČNÍ OPTIKA
Moskevská 11

Česká Lípa
Tel.: 487 520 281

Mob.: 603 812 005

Škodlivé UV záření působí po celý 
rok, naše oči potřebují ochranu stejně 
jako naše pokožka.

Čočky transitions zlepší váš zrak jak 
dnes, tak i v budoucnu

• chrání před oslněním
• snižují únavu očí
•  100% zabraňují průniku   

škodlivého UV záření   
(UVa a UVb paprsků)

ČOČKY
TRANSITIONS

tmavé venku

čiré uvnitř

rychlá adaptace



Neschovávejte se...
Buďte vidět. Buďte in...

originální weby šité na míru
• webdesign od Á do ZET
• domény a jiné vychytávky
tel.: 487 523 931, e-mail: inzerce@prodeus.cz

P.S.: POZOR!
Neošidili jsme vás o soutěž.
Naopak jsme pro vás připravili soutěže dvě.
Najdete je v kulturním přehledu. Hodně štěstí!

Obsah:
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Milí čtenáři,

jaro je za dveřmi, sem tam již člověk zavadí o nějakou tu 
sněženku a ptáci nešetří svým zpěvem a pilně se vrhají na 
žížaly, které se pomalu klubou z ještě promrzlé země, stejně 
jako první poslové jara.
Ani vítr už neřeže tak ostře do tváří a občas nás ovane 
opravdové jarní klima. S lepším počasím se snoubí i dobrá 
nálada, kterou si můžeme pořádně užít na nějakém tom 
koncertě, nebo se vydat někam ven a pozorovat všechnu 
tu ostýchavě pučící nádheru.

Jako každý měsíc jsme pro vás připravili nové zajímavé 

články. V čele vévodí náš nový seriál Industriál. Pro tento 

měsíc se nám podařilo získat zcela unikátní historické fotky 

ze stavby mostů v Zahrádkách u České Lípy.

Velmi nás těší vaše pozitivní ohlasy na tento 
náš nový projekt, stejně jako vaše nadšení  
z naší nové on-line verze, kterou pro vás 
neustále aktualizujeme. Například, od tohoto 
měsíce, jsme pro vás připravili na našem webu 
hned několik nových sekcí, mimo jiné například 
Sport a Lípa Musica, v které se vám budeme 
snažit přiblížit vážnou hudbu a vše,
co se kolem ní točí, ovšem zcela nevážně. 
Tak tedy, bavte se nevážně, ale hlavně se v tomto měsíci 
vážně dobře bavte.

Hodně zábavy vám přeje
Vaše Lípa

www.i-lipa.cz

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.700 ks.
Je zdarma distribuován Českou poštou 
v České Lípě, v Novém Boru, Zákupech a okolí.
Ročník 3, číslo 3
Kontakt na redakci: Agentura DEUS,
Pivovarská 670, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 523 931, IČO: 646 572 56,
Registrace: MK ČR E17382
Veškeré neoznačené materiály jsou majetkem redakce.

Szidi Tobias

Filmy, knihy, hudba

Report 12

Recenze 14



Železniční mosty u Zahrádek
Projekt viaduktů navrhl hrabě Kinský a vlastivědný spo-
lek Excursions-Club, aby ochránili Peklo. V roce 1898 
byla trať vedoucí po dvou, za sebou jdoucích, mostech 
otevřena. První z nich je postaven přes Robečský potok 
a má tři klenutá kamenná pole v délce 190 m. Druhý je 
veden přes Helenino údolí a má dvě kamenná pole a dél-
ku 95 m. Mosty jsou v provozu v původním stavu.

Stav památky: funkční, v dobrém stavu

Industriál

Zahrádky
Jednoho sychravého zimního dne jsme se vydali na menší výlet. Neměli jsme v plánu nic náročného,  
a proto jsme nasedli do auta, a jeli po staré silnici směrem do Zahrádek. Tam, v údolí Robečského potoka  
v podzámčí, stojí starý mlýn Heinricha Schwarze, který nás zaujal. Budova má i přes svůj stav určité kouzlo. 
Jistě byla krásná, teď působí možná až strašidelně, jako pravý pohádkový čertovský mlýn. Dovnitř je vstup 
zakázán, a není se čemu divit. Znovu nasedáme do auta a necháme se svézt k vyhořelému zámku hned na 
kopci. Odtud máme v plánu krátkou cestu k viaduktům. Procházíme ještě zámeckou zahradou, a nevlídné 
počasí v nás jen prohloubí povzdech nad stavem zámku, který je sice zakonzervován, ale neobyvatelný. 
Vyrážíme starou alejí podél zámku dolů do údolí Robečského potoka a do osady Karba, odtud přes dře-
věnou lávku k mostům. Ještě se podíváme nahoru k trati, strávíme zde pár chvil i díky starým fotkám, co 
máme s sebou, a na nihž je zdokumentována stavba. Pak už jen cesta zpět k autům a zakončit krátký, ale 
zajímavý, výlet v milé a prohřáté restauraci. Dáváme si něco k snědku a horký poctivý čaj a pomalu z nás 
vyprchává ten lehký smutek z krásných, ale opravdu zapomenutých staveb, které v tomto zimním počasí 
působí šedivě a nepřístupně. 
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Prosíme čtenáře pokud mají nějaké informace k tématu, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz



Mlýn Heinricha Schwarze, Zahrádky č.p. 34
Mlýn byl postaven podle návrhu stavitele Golbacha 
v novorománském slohu a stojí v údolí Robečského potoka. 
Původně měl dvě vodní kola. Náhon vedl skalní průrvou od 
Novozámeckého rybníku. Vnitřní zařízení bylo funkční asi 
do 70. či 80. let 20. století. Momentálně je v soukromém 
vlastnictví.

Stav památky: velmi špatný

koupelny, interiery a exteriery
Česká Lípa, Antonína Sovy 1777 – SLOVANKA

www.km-koupelny.cz

STELLA 
Stella… pro život v pohodě
Stella je koupelna nabízející náruč, která vás „obe-
jme“ svou útulnou atmosférou. V interiéru koupelny 
vás bude doslova hýčkat měkká textilní struktura 
povrchu obkladu, jenž láká k dotyku. Obkládačky 
formátu 20x25 cm série Stella svým povrchem imitují 
hebkou textilii a jsou dodávány ve třech barevných 
verzích – v  cihlové, zelené a žluté. Všechny barvy 
mají světlý a tmavší základ obkládaček, přičemž 
každá barva dokáže dát této kombinaci jiný cha-
rakter – žlutá vnese do koupelny energii, v zelené  
barvě vynikne oživený povrch textilní struktury  
a teplejší odstín cihlové dává prostor ke kontrast-
nímu zvýraznění dekorů. Dlažba Stella 25x25 cm 
koresponduje s designem a barevností základních 
obkládaček. Zvýrazněná textilní struktura dlažby 
nechává příjemně vyniknout kombinaci matného  
a lesklého povrchu.
Celoplošný květinový dekor 20x25 cm, stejně jako 
listela 20x5cm, propůjčuje koupelně lehkost a nad-
časovost, jíž celá série vyniká. Celkový dojem série 
mohou doplnit reliéfní tvarovky (bombata), které 
jsou barevností plně kompatibilní se základními ob-
kládačkami. V jemné dekoraci květů si každý najde 
to své. Děti rozehrají svoji bitvu v koupelně stejně 
jako na zahradě a rodiče mohou i přes vodní ra-
dovánky příjemně relaxovat. Série Stella totiž potěší 
nejen příjemným designem, ale i bezproblémovou 
údržbou povrchu obkladů a dlažby.
Jestliže design této série příjemně překvapí, tak cena 
doslova ohromí. Taková nabídka se zkrátka jen těž-
ko odmítá.

Sérii Stella pořídíte v Km koupelny s.r.o. 
již od 199,--KČ /m2

Do 15.3.2009 sleva -20% 
na ostatní objednané novinky RAKO 2009 
www.rako.cz (s předloženým kupónem) 

Do 15.3.2009 sleva -20% 
na kompletní sortiment firmy RAVAK 
www.ravak.cz (s předloženým kupónem)

Akce je platná po předložení kupónu 
do 15.3.09 pro fyzické osoby.

Délka pěší chůze: cca 4km
Hodnocení výletu: v našem podání nenáročný

Autor: Lenka Křivánková 
Foto: MUDr. Jan Pajerek (archiv) a Lenka Křivánková

KUPÓN

Industriál
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Partnerem seriálu Industriál jsou: 



Českolipský Underground 11 

Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz
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PETR  SUSTA
V minulém dílu jsem se s vámi rozloučil v okamžiku, kdy 
do restaurace vstupoval kníratý muž, jehož by za rockera 
nepovažoval snad jen úplný diletant. Seděli jsme tehdy  
s Petrem Živsou, který se rozhodl, že mě překvapí pozvá-
ním dalšího společníka. 
Petr Šusta se za bigbíťáka považuje od roku 1966, kdy 
chodil do deváté třídy základní školy a založil svou první 
skupinu Tellstar. 
„Všichni hráli Shadows, ale my přišli s rokenrolem. Za své 
vzory považuji Deep Purple a Black Sabath,“ ujasnil mi 
hned na úvod, co je jeho krevní skupinou. 
Tellstar však byl jen jednoroční projekt. Když Petr Šusta 
přešel na střední školu, hrál sólovou kytaru s Kentaurem 
II, kam ho přivedl Láďa Tomek. O této skupině významně 
pojednává díl věnovaný Jaroslavu Hachovi. Po roce ná-
sledovala skupina Generals ve složení Jiří Kudrna (basa), 
Milda Jabálek (zpěv) a Sváťa Cmíral (bubny). Hráli většinou 
převzaté hity od Beatles a Rolling Stones. 
Petr Šusta po maturitě projekt Generals opustil a na čas 
přesídlil do Ostravy. Hrál v jazzrockové kapele Vincebus 
Eruptum, doprovázel vycházející hvězdičku Heidi Janků, 
udělal si profesionální muzikantské zkoušky a vyjížděl i do 
Polska. „Ostrava je pro muzikanty nejlepší škola,“ pozna-
menal a připomněl slezskou líheň talentů.  
V roce 1974 se vrátil na Českolipsko a založil Perpetuum 
Mobile. V něm se sešel s bývalým zpěvákem Strawberry 

Sellers Group Pavlem Žalmanem. Dalšími členy kapely 
byli Libor Novák (basa), Bohouš Šimek (bicí), Láďa Ma-
těcha (po Liborovi Novákovi převzal basu), Jiří Chvojka 
(druhý bubeník) a Jiří Janouch (klávesy). Legendárním 
se stal už v seriálu zmíněný koncert v Chotovicích  
v srpnu roku 1975, který mnozí považují za konec bigbítu 
v našich končinách. Petr Šusta ho popsal následovně:
„Neměli jsme v té době vůbec kšefty. Sice jsme nebyli 
oficiálně zakázaní, ale hospody zřejmě měly zákaz nás 
brát. V Chotovicích jsme přes den postavili aparaturu 
a pak se šli vykoupat. Když jsme se vrátili, bylo u hos-
pody snad sedm stovek lidí. A to jsme v okrese vůbec 
nevěšeli žádné plakáty. Libor Novák si neodpustil ně-
kolik poznámek k hlídkujícím policistům a už to jelo. 
Přijely čtyři antony, se psy... Mrzí mě, že se tenkrát lidi 
nešprajcli. Potom jsem se  muzikantsky několik let plá-
cal. Oženil jsem se a hrál jen zábavky. Od roku 1979 
jsem působil profesionálně po barech. Až po revoluci 
jsem znovu založil Perpetuum Mobile 20 Years After  
a později kapelu Alabama City.“
Přestože byla kapela Perpetuum Mobile vlastně jen jed-
noročním projektem, stala se v sedmdesátých letech 
doslova kultovním pojmem. Po rozhovoru s Petrem Šus-
tou jsem se sešel se svým kamarádem a ten po zmínce, 
s kým jsem zrovna mluvil, ožil. „Perpeťáci? Za těmi jsme 
se táhli po celém okrese. To je prostě moje mládí.“



Petr Šusta

Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz

Více na:
www.i-lipa.cz
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První koncert odehráli na Práchni pro sto lidí a v době 
největšího rozmachu stíhali až čtyři akce týdně. Přede-
vším v Sosnové, na sále pro tři sta lidí. Je ale jasné, že 
od počátku byli trnem v oku normalizačním ostřížům. 
Už proto, že mezi jejich fanoušky převládaly „máničky“. 
Přesto stihli pro ústecký rozhlas nahrát čtyři skladby: 
Vas dis, Stone boogie, Zvony a Jamboree. Za největší 
hit Petr Šusta považuje píseň Zvony, jejíž melodii pře-
vzali od britské kapely Wishbone Ash. Mimochodem 
tato kapela byla první, v níž hráli dva sóloví kytaristé. 
„Zní v povětří úzkost zvonů spících v nás. Zpívání vln, 
hledím sám na černou hráz.“ Slova složili společně 
s Pavlem Žalmanem.
„A pak jste už hrál jen barovky?“ zeptal jsem se troufale.
„Jaký barovky?“ osopil se Petr Šusta. Evidentně jsem 
se ho dotkl. „S barovkama jsem skončil hned po re-
voluci. Do té doby to prostě jinak nešlo, když jsem se 
chtěl hudbou živit. Vždyť s Alabamou jsme objížděli 
akce, na kterých se sešlo i deset tisíc lidí. Co je tohle 
za barovku?“ 
Alabama byla zaměřena spíše na country hudbu s prvky 
rocku. Kromě převzatých písní měla v repertoáru i sko-
ro čtyřicet vlastních skladeb. Sešel se v ní s Pavlem 
Zelenkou a Františkem Svobodou. Objížděli truckfes-
tivaly a podobné akce v Čechách i v Německu. V roce 
1994 se ve Starých Splavech seznámili s Ute a Reine-
rem Greifovými a během dalších deseti let vyráželi na 
zahraniční „turné“ po různě zaměřených festech. Od 
roku 1995 s Jiřím Chvojkou, který působil už v původním 
Perpetuum Mobile. 
V roce 1998 podepsali smlouvu s Pepou Náhlovským  
a Josefem Mladým a stali se jejich doprovodnou kapelou 
při estrádách. V roce 1999 vydali své první cédečko  
s názvem In The Year 2000, které jim ve skalické re-
stauraci Slunce pokřtil tehdejší senátor a spolužák  ze 
střední školy Miroslav Coufal. Petr Šusta ale více než 
o desce hovořil o roce 2005, kdy si v Praze na Džbánu 
zahráli na mezinárodním srazu Hells Angels. Pekelní 
andělé si dali poprvé sraz v České republice a Alabama 
City byla při tom. Rokem 2005 rovněž skončilo sesku-
pení pod názvem Alabama City Live on Stage a Petr 
Šusta začal hrát se svou čtrnáctiletou neteří Karolinou 
Šustovou, která ve skupině hostovala již od svého 
předškolního věku. V současnosti studuje pražskou 
konzervatoř a Petr Šusta o ní hovořil v superlativech. 
Jejich společné seskupení v současnosti nese název 
Alabama City Independent Rock. Petr Šusta se navíc 
realizuje ještě v projektu s názvem Kneipe Rock Band. 
Jelikož o sobě říká, že o elektrické kytaře ví prakticky 
všechno, učí hru na tento nástroj v Novém Boru. Během 
života měl kytar osmnáct, z nichž půlku si sám sestavil. 
Nakonec jsme se sešli kvůli doladění některých pasá-
ží dvakrát. Během druhé schůzky mi prozradil, že se 
chystá na rok do Španělska. Samozřejmě s kytarou. 

Milan Bárta

Petr Šusta (1951)
kytara, zpěv ve skupinách 
Tellstar Generals
Vincebus Eruptum
Perpetuum Mobile,
Alabama City Live on Stage, 
Alabama City Independent Rock 
Kneipe Rock Band



Novinky v českolipském  
sportovním středisku  
Sportareál 
 

MDŽ - 8. 3.  2009
Mezinárodní den žen v českolipském sportovním 
středisku Sportareál.
„Neopouštěj staré známé pro nové“… zní text známé 
písně. A tak ani my bychom nechtěli zapomínat na 
data, která jsou nadčasová.
Proč? No, protože jsou pro Vás, pro naše ženy.
Jste tou nejmocnější mužskou inspirací, 
motivací, smyslem, a proto v tento den:
obdržíte slevu na bazénové vstupné ve výši 25%.
Dámy, abyste mohly zregenerovat svá půvabná těla  
a rozmanitou mysl, pro lepší fungování vesmíru.

Další akce pro něžné pohlaví, 
muži nezoufejte, pracujeme i na Vás, je:
Týden pro ženy ve znamení jara 
od 16.3. - do 21.3. 2009
Dámy buďte wellness a po kaloricky náročné zimě 
využijte tento slevový program:
benefit ve výši 25% na bazénové vstupné
Staňte se tak opět překrásným pučícím jarním květem, 
který nám mužům provoní sluncem prohřátý vzduch.
Tato akce je platná pouze pro ženy od 18 let. 
Ne důchodkyně. 

Pro dámy a pány v tom nejzralejším věku, důchodce, 
máme připravený program:
Plaveme a cvičíme pro duchovní a fyzickou vitalitu
od 23.3.- do 24.3.2009
V hodinách  10:00 -15:00
V těchto hodinách můžete využít rehabilitační pomůcky 
ke cvičení a plavání.
Za kolik? Za 45,- Kč na 1,5 hod. 

Těšíme se na Vás.
 

11. - 12.3. HAPPY DAYS 
Pro Váš obrovský zájem o službu klientského servisu sportov- 
ního střediska Sportareál je máte opět tady. 
Tentokrát proběhnou v termínu od 11.3. – do 12.3.2009
za stejných podmínek. Zaplaťte za 1,5 hod. a plavte 3 hod.
Akce je platná pouze v tomto termínu a týká se všech
položek 1,5 hod. bazénového ceníku.

VODNÍ AEROBIK
Každou sobotu 9:00 – 10:30 hod.
s instruktorkou Hanou Řezníčkovou.
60 min.: aktivní aerobik ve vodě 
30 min.: relaxace na masážních lůžkách a ve whirpoolu 
Cena 80,- Kč / 1,5 hod. 

1. 1. 2009 - 30. 6. 2009
AKCE PRO ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ DĚTI A MLÁDEŽ
V rámci zkvalitňování našeho klientského servisu 
Vám přinášíme „Akci pro skupiny dětí do 15 let“ 
Skupina = 10 a více dětí + 1 pedagogický doprovod
Cena: 40,- Kč / 1,5 hod. na osobu 

Přejeme Vám krásné dny. 
Sport Česká Lípa, p.o. 

Pozvěte jaro do svých kanceláří!
Nejen velikonoční zajíček snáší vejce.

Připravíme pro vás nabídku na míru :)
kontaktujte nás na tel.: 773 800 980

nebo: lenka@prodeus.cz

Piknikový koš od 1271 ,- Slunečnice v plechovce od 95,33

Čokoládová vajíčka od 43,60

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceny s potiskem od: 

ReklamniPredmety.indd   1 2/19/09   10:58:40 AM



www.i-lipa.cz

Kulturní přehled Českolipska
Březen 2009

Kino Crystal
15:30 Lovecká sezóna 2
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál) 
14:00 Setkání s lidovkou a evergreenem, 
V. Bretšnajdr, vstup 50,-

Kino Nový Bor
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Peklo s princeznou
20:00 Rallye smrti

8.3. Neděle5.3. Čtvrtek1.3. Neděle

Jiráskovo divadlo (divadelní klub)
19:30 NOSFERATU
Divadlo Komedie Praha
doprodej 250,- 

Kino Crystal 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Babička

Kino Nový Bor
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Ženy
20:00 Ženy

2.3. Pondělí

Knihovna Česká Lípa (čítárna T.G.M.)
17:00 VČELY A JEJICH PRODUKTY
přednáška ing. Jiří Bindr 

Kino Crystal 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

Kino Nový Bor 
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Ženy
20:00 Zamilovaná zvířata (ART)

3.3. Úterý

Libertin 
18:00 videoprojekce 
Babička, Božena Němcová
František Čáp 1940

Kino Crystal 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

Kino Nový Bor
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Zamilovaná zvířata (ART)
20:00 Ženy

4.3. Středa

Kino Crystal
15:30 Pohádky na dobrou noc
18:00 Zamilovaná zvířata 
20:00 Che Guevara – Revoluce

Kino Nový Bor
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

KD Cystal (velký sál)
20:00 12. EROTICKÝ PLES
hraje kapela SOS z Mladé Boleslavi
vstup 280,-

LUXOR 
21:00 DJ VICHI, DJ MIA
vstup 50,-

Galerie Jídelna 
17:00 vernisáž výstavy 
RODINNÉ HLADCE A OBRACE
T. Chaloupková

Kino Crystal 
15:30 Pohádky na dobrou noc
18:00 Zamilovaná zvířata
20:00 Che Guevara – Revoluce

Kino Nový Bor 
15:30 Lovecká sezóna 2
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

6.3. Pátek

Progres
19:00 Dva, B4, Audiofenky

LUXOR 
21:00 DJ RÉVA
světové hity 80. - 90. léta, vstup 50,- 

Libertin
9:00 Otevřená sobota v Libertinu

Kino Crystal 
15:30 Pohádky na dobrou noc
18:00 Zamilovaná zvířata
20:00 Che Guevara - Revoluce 

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál)
19:00 Jazzový večer J.I.P.
novoborská jazzová skupina
vstup 55,- 

Kino Nový Bor 
15:30 Lovecká sezóna 2
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

7.3. Sobota

KD Crystal (velký sál)
14:00 SEJDEME SE NA DECHOVCE, 
hraje Josef Adamec, vstup: 40,-

Kino Crystal 
15:30 Pohádky na dobrou noc
18:00 Zamilovaná zvířata
20:00 Che Guevara - revoluce

Kino Nový Bor 
15:30 Lovecká sezóna 2
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

Jiráskovo divadlo
19:30 Za tajemstvím planet 7
Milan Zig
vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Deník nymfomanky
20:00 Náš vůdce (Filmový klub)

Kino Nový Bor 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

9.3. Pondělí

Jiráskovo divadlo (Klub přátel hudby)
19:30 Jan Čech – Klavírní recitál
vstup 100,-

Knihovna (čítárna T.G.M.)
17:00 Jan Hocek: A šaty skáčou po žábě,
autorské čtení

Kino Crystal
17:30 Čtvery vánoce
20:00 Deník nymfomanky 

Kino Nový Bor 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 F.K. – Made in FAMU

10.3. Úterý

Libertin – videoprojekce 
18:00 Krakatit, K. Čapek
Otakar Vávra 1948 

Kino Crystal 
17:30 Čtvery vánoce
20:00 Deník nymfomanky

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál)
19:00 Václav Koubek
Hudební sklepy, vstup 90,-

Kino Nový Bor 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

11.3. Středa
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17.3. Úterý14.3. Sobota
Vlastivědné muzeum a galerie v ČL
17:00 vernisáž výstav Čarovné bylinky 
a Rostliny v umění a řemesle 
(Biberova síň)

Knihovna (oddělení dětské lit. T.G.M.)
16:00 Máme rádi zvířata 
chovatelská poradna – Pískomilové

ZUŠ 
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ 
ve hře na dechové a bicí nástroje

Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Příběh o Zoufálkovi
20:00 Sněženky a machři po 25 letech

Divadlo Nový Bor
19:00 ZÁMĚNA
Umělecká ag. J. Svobodové
vstup 200,-

Kino Nový Bor 
17:30 Kdopak by se vlka bál
20:00 Underworld 3 – Vzpoura Lycanů

12.3. Čtvrtek

KD Crystal (Club AUTONOMIA)
20:00  HYPERION, Vstup 100,-

LUXOR 
21:00 DJ RÉVA – Big Show
vstup 80,-

Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Příběh o Zoufálkovi
20:00 Sněženky a machři po 25 letech

Divadlo Nový Bor
17:00 PÍSNIČKÁŘI POD KLÍČEM
3. ročník minifestivalu, vstup 120,-

Kino Nový Bor 
17:30 Kdopak by se vlka bál
20:00 Underworld 3 – Vzpoura Lycanů

13.3. Pátek

Progres 
19:00 Obří broskev a hosté

Klub přátel muzea (Klubovna muzea) 
14:00 Českolipsko od října 1938 
do 15. Března 1939, přednáška L.Smejkala

LUXOR 
21:00 DJ Mekki Martin, Milan Saxo
Jakub Strinks, host DJ UWA a LUCASO
– křest CD LUXOR II
vstup 50,-

Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Příběh o Zoufálkovi
20:00 Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17:30 Kdopak by se vlka bál
20:00 Underworld 3 – Vzpoura Lycanů

Libertin 
9 - 12 hod. Břišní tance
cena 300,- vyučuje M. Štillová 

Kino Crystal
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Příběh o Zoufálkovi
20:00 Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17:30 Kdopak by se vlka bál
20:00 Underworld 3 – Vzpoura Lycanů

Libertin – videoprojekce
18:00 Romeo, Julie a tma, 
J. Otčenášek, Jiří Weiss 1959

ZUŠ (malý sál)
16:00 výběrový interní koncert

Kino Crystal
17:30 Výměna
20:00 Výměna

Kino Nový Bor 
17:30 Deník nymfomanky
20:00 Deník nymfomanky

18.3. Středa

KD Crystal (velký sál)
19:00 Travestie show - Scandal Ladies
vstup 150,-

Knihovna (dětské oddělení T.G.M.)
16:15 O Budulínkovi, 
odpoledne s pohádkou (děti 3 - 7 let)

Ekoporadna ORSEJ 
9:00 až 15:00 Světový den vody

Kino Crystal 
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Nouzový východ
20:00 Výměna 

Kino Nový Bor
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Che Guevara – Revoluce
20:00 Projekt 100 – Něco z Alenky

19.3. Čtvrtek

Kino Crystal – 3D projekce
17:00 Cesta na měsíc 3D
19:00 Divoké Safari 3D
20:00 Strašidelný hrad 3D

Kino Nový Bor 
17:30 Deník nymfomanky
20:00 Deník nymfomanky

16.3. Pondělí

Libertin 
19:00 Detoxikace jater a žlučníku
přednáška

Knihovna (čítárna T.G.M.)
17:00 Cesta k duši Persie aneb Íránská 
dobrodružství, ing. Martin Lejsal

Kino Crystal 
17:30 Výměna
20:00 Výměna

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál)
18:00 ZUŠ JARNÍ KONCERT
vstupné dobrovolné 

Kino Nový Bor 
17:30 Deník nymfomanky
20:00 Ivetka a hora (ART)

Soutěž s klubem Progres, o tři lístky 
na koncert skupiny Obří broskev, 
který se koná 14.března.
Kdo je autorem přebalu posledního 
alba Potápěči?
Odpovědi zasílejte nejpozději do 10.3. 
2009 do 15.00 hod. na e-mail: 
soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi 
uvést své celé jméno a adresu.

15.3. Neděle

PROJEKT 100
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26.3. Čtvrtek23.3. Pondělí20.3. Pátek

Jiráskovo divadlo
15:00 Příhody včelích medvídků
Divadlo Věž Brno
vstup 50,-

Progres 
19:00 Transemotions, Věcičky a hosté

LUXOR
21:00 hlavní host DJ JAY DEE 
- Plastic Dreams, DJ Funnie, DJ Réva
vstup 100,-

Kino Crystal
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Nouzový východ
20:00 Nouzový východ

Divadlo Nový Bor 
10:00  Nopoď – pohádka čarodejnických 

učňů, vstup 50,-

Kino Nový Bor
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Výměna
20:00  Podivuhodný příběh   

Benjamina Buttona

ZUŠ (malý sál)
9:00 a 10:30 výchovné koncerty pro MŠ

Knihovna (čítárna T.G.M.)
17:00 AGRESIVITA U DĚTÍ
přednáška – Mgr. Alena Zemanová

Kino Crystal 
17:30  Jak se zbavit přátel   

a zůstat úplně sám
20:00 Projekt 100 – Sedm samurajů 

Kino Nový Bor 
17:30 Výměna
20:00 Podzimní zahrady (Filmový klub) 

Libertin – videoprojekce
18:00 Saturnin, Z. Jirotka
Jiří Věrčák 1994 

ZUŠ (foyer)
19:00 KONCERT UČITELŮ

Kino Crystal
17:30  Jak se zbavit přátel   

a zůstat úplně sám
20:00  Jak se zbavit přátel   

a zůstat úplně sám

Divadlo Nový Bor
8:30 O bubácích a hastrmanech
Umělecká agentura AGNEZ Česká Lípa

Kino Nový Bor 
17:00  Podivuhodný příběh   

Benjamina Buttona
20:00  Podivuhodný příběh   

Benjamina Buttona

KD Crystal (velký sál) 
20:00 II. Reprezentační ples 
BOMBARDIER

LUXOR
21:00 DJ Réva, DJ Jaydee Venc
discopříběh – české hity 80. - 90. let
vstup 50,-

Libertin (Jojo Club)
16 - 18 hod. Hudební masáže 
– zdravé muzicírování s koncovkou

Libertin (Jiráskovo divadlo)
16 - 18 hod. Talent roku 2008 

ZUŠ (foyer)
18:00 Koncert bývalých žáků

Kino Crystal 
15:30 Bolt – pes pro každý případ
17:30 Bolt – pes pro každý případ
20:00 Underworld – Vzpoura Lycanů

Kino Nový Bor 
FESTIVAL JEDEN SVĚT
17:00 koncert skupiny KALE
18:00 Zahájení festivalu JEDEN SVĚT 
18:15 El Paso
20:00 Čas hlupáků

21.3. Sobota 24.3. Úterý

25.3. Středa 27.3. Pátek

Libertin 
9 – 16 hod. Reiki I.
Fr. Červenka, cena 1200,-

Kino Crystal 
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Nouzový východ
20:00 Nouzový východ

Kino Nový Bor 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Výměna
20:00  Podivuhodný příběh   

Benjamina Buttona

22.3. Neděle

LUXOR 
21:00 DJ P-JAY ft. DJ SHORTY
host DJ MIA, vstup 50,-

Kino Crystal 
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Nouzový východ
20:00 Nouzový východ

Kino Nový Bor
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Che Guevara – Revoluce
20:00 Che Guevara – Revoluce

Kino Crystal
17:30  Jak se zbavit přátel   

a zůstat úplně sám
20:00 Nesahejte na sekyru (Filmový klub)

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál) 
19:00 ZHASÍNÁNÍ
známá novoborská skupina křtí desku
vstup 55,-

Kino Nový Bor 
17:30 Výměna
20:00  Podivuhodný příběh  

 Benjamina Buttona

Jiráskovo divadlo
19:30 CHINASKI AUTOPOHÁDKY 
– unplugged koncert
hudební projekt roku, vstup 350,-

Knihovna (pobočka Špičák)
9:30 VELIKONOCE V KNIHOVNĚ
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let

ZUŠ (velký sál)
17:00 JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ

Kino Crystal 
15:30 Bolt – pes pro každý případ
17:30 Bolt – pes pro každý případ
20:00 Underworld – Vzpoura Lycanů

Nový Bor 
17:00  Podivuhodný příběh  

Benjamina Buttona
20:00 Projek 100 – Rekviem za sen 

jeden svět
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Výstavy30.3. Pondělí28.3. Sobota
Progres – Němá Lípa
19:00  film Křižník Potěmkin  

hudba Ch. Pajer 

LUXOR 
21:00 DJ Hrusha, DJ Uwa
vstup 50,-

Libertin
10:00 Soutěž plastikových modelářů
„dospěláků“
8:30 – 10:00 přejímka modelů 

Klub přátel muzea 
výlet vlakem do Žitavy 
odjezd 6:28 z hl. nádraží

Kino Crystal
15:30 Bolt – pes pro každý případ
17:30 Bolt – pes pro každý případ
20:00 Underworld – Vzpoura Lycanů

Kino Nový Bor
FESTIVAL JEDEN SVĚT
16:00 Vítejte v KLDR
18:00 Příběhy z Yodoku
20:00 V zápalu boje

Kino Crystal
17:30 Po přečtení spalte
20:00 Cinka Panna (ART) 

Divadlo Nový Bor 
19:00 Po plastice pípl – Zdeněk Izer
vstup 190,-

Kino Nový Bor 
17:30 Kamarádova holka
20:00 Kamarádova holka

Vlastivědné muzeum Česká Lípa
Proměny českolipských ulic 
8.3.- 19.4. 
Maštálkova síň
vernisáž 7.3. od 14:30

Čarovné bylinky 
13.3. - 26.4.
Ing. Marta Knauerová, Ambit 
vernisáž  12.3. od 17:00 v Biberově síni

Rostliny v umění a řemesle 
13.3. - 26.4. 
Ambit Svaté schody 
vernisáž 12.3. od 17:00 v Biberově síni

Hrady a zámky ve výtvarném umění
7.3. - 31.12. 
Galerie
vernisáž 6.3. od 17:00

Galerie Jídelna Česká Lípa
Rodinné hladce a obrace
7.3. - 5.4. 
Tereza Chaloupková 
vernisáž 6.3. od 17:00

ZUŠ Česká Lípa (foyer) 
Výstava výtvarných prací žáků 
ateliéru Kamily Nešporové

Ekoporadna Orsej Česká Lípa
19.3. Světový den vody
9:00 - 15:00 hod.

Divadlo Nový Bor (foyer)

Portréty, karikatury herců
J. Vobr, P. Hanák, V Bičík,
 M. Nesvadba, J. Poláček

Kino Nový Bor (foyer)

Živá Amazonie – kresby a fotografie
manželů Dungelových

Jiráskovo divadlo
19:30 Farní charita a divadlo Ungelt Praha
pořádají benefiční představení 
Všechno jen do putyk a ženským!
vstup 240,-
zakoupením vstupenky pomůžete 
projektu Sociální automobil

Kino Crystal 
15:30 Bolt – pes pro každý případ
17:30 Bolt – pes pro každý případ
20:00 Underworld – Vzpoura Lycanů

Kino Nový Bor 
FESTIVAL JEDEN SVĚT
16:00     Barmský VJ  

+ Mame Ngor – Kluk ze skládky
18.00      Upřímný na 99%  

+ Jedovatý plamen
20:00      Černá srdce   

+ Maďarská národní

29.3. Neděle

Soutěž s Kulturou Nový Bor s.r.o., 
o tři lístky na divadelní představení 
„Po plastice pípl“ Zdeňka Izera,
které se koná 30.března v divadle 
v Novém Boru.
S kým původně vystupoval Zdeňek Izer?

Odpovědi zasílejte nejpozději do 13.3. 2009 
do 15.00 hod. na e-mail: 
soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi 
uvést své celé jméno a adresu.

31.3. Úterý
Knihovna
17:00 Barevná společnost
Vyprávění o životě uprchlíků v ČR,
ochutnávka národních specialit

Kino Crystal 
17:30 Po přečtení spalte
20:00 Po přečtení spalte 

Kino Nový Bor
17:30 Kamarádova holka
20:00 Sedmé nebe (ART) Kontakty:

KD Crystal: 487 523 127
Kino Crystal: 487 524 840
Jiráskovo divadlo: 487 523 127
Progres: klub.progres@seznam.cz
Luxor: 605 213 859
Muzeum ČL: 487 824 145
Knihovna ČL: 487 883 444
ZUŠ: 487 521 287
Libertin: 487 521 652 
Divadlo NB: 487 728 083
Kino Nový Bor: 487 728 083
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Report: Szidi Tobias 

V pondělí  
9. února jsem vyrazila 

do novoborského divadla na 
křest desky Pod Obojím od Szidi 

Tobias a  vyrazila jsem hodně natě-
šená, protože tuto slovenskou zpěvačku  

s maďarskými kořeny mám opravdu v ob-
libě. Zpola zaplněné hlediště lehce šumělo, 

světla se ztlumila a na podium  vstoupila křehká 
šansoniérka. Velmi nesměle všechny přivítala. Její 

plachost ale zmizela už během prvních taktů písně 
„Každý hladá svoje miesto“. Bylo to jako poslouchat 

vílu a divoženku zároveň, s každým tónem se rozjas-
ňovala víc a víc, šeptala i křičela, zpívala jemně i tvrdě 
a její velmi osobitý hlas vyprávěl příběhy z hloubi duše. 
Sladkobolné texty, kterým nechybí ani humor, napsal Peter 
Lipovský na hudbu Milana Vyskočka Vyskočániho. Nechala 
jsem se unášet a měla trochu pocit, že si prohlížím album 
vzpomínek, kdy některé jen lehce protekly mezi prsty jako 
písek a jiné byly uzavřené do trochu melancholické černobílé 
fotografie. Zazněla příjemná slovenština, maďarština a češti-
na, aniž by měl člověk pocit, že to ani dohromady nejde. Vše 
bylo tak přirozené a plynulo, plné energie a plné prožitků. Hrály 
se písničky ze všech tří vydaných alb (Punto Fijo, Divý mak  
a poslední album v řadě - Pod obojím). V nich se Szidi Tobias, 
která není úplně nadarmo srovnávána s Hanou Hegerovou,  
dotýkala mraků, plula vzduchem, prorůstala do skal a ne-
chala nás nahlédnout do nenápadných tajemství samoty. 
Zavedla nás do míst, kde se do člověka opírá slunce, kde 
pozoruje svůj stín, kde může posedět na verandě...
Za tím vynikl tvrdohlavě ten nenapodobitelný drsný  
a silný hlas, hudba gradovala a včas se uměla ztratit. 
Akordeon, violoncello, akustická kytara, příčná flétna 
a jazzové bicí, to vše se spojilo v jeden plný celek 
v tradicích šansonu. 
Byl to určitě zážitek moci prožít ty bez mála 

dvě hudbou protnuté hodiny, vrůst si do 
sedadla a nechat se pohltit. 

Nové album rozhodně doporučuji.

Szidi Tobias

Autor: Ninque

Kontakty:
KD Crystal: 487 523 127
Kino Crystal: 487 524 840
Jiráskovo divadlo: 487 523 127
Progres: klub.progres@seznam.cz
Luxor: 605 213 859
Muzeum ČL: 487 824 145
Knihovna ČL: 487 883 444
ZUŠ: 487 521 287
Libertin: 487 521 652 
Divadlo NB: 487 728 083
Kino Nový Bor: 487 728 083



Vážně nevážně
Nezahrada - René Vaněk
vydala Mezera 2008

Číst tuto knihu je jako uvíznout v něčí absurdní noční můře, ve 
fantaskním malém světě bez pravidel, ale zároveň je toto uvíznutí 
zvláštně poetické. Nezahrada je svojí nereálností až podivně sku-
tečná. Zahradník a jeho vnuk v každé povídce objevují nová 
místa, nové přeludy a v každé povídce znovu a znovu umírají 
tím nejnemožnějším způsobem. Možná trochu temné čtení, ale 
kouzelně temné. Ani zelenina která se tady vypěstuje není úplně 
normální. Zvláštní výlet do bezedného  prostoru, od kterého 
ale stejně neodpoutáte oči. Asfaltové jezírko, královna krtků, 
průsvitná kočka, loutkář, dveře na nebi co zmizí stejně rychle 
jako se objevily... to vše propojené restarty v zahradě, kdy nový 
den začne jako by ten předešlý vůbec nikdy nebyl. Nechte se 
pozvat vypravěčským talentem autora v jeho první knize... 

Králíčkovy sebevraždy – Riley Andy
vydala Paseka 2008 

Tato kniha opravdu není pro slabší útlocitné povahy a zanícené 
chovatele a milovníky králíčků. Ilustrace plné černých a ještě čer-
nějších vtipů ale zaručeně pobaví čtenáře, kteří mají rádi typický 
britský humor. Riley je televizní scénárista (spolupracoval mimo 
jiné i na druhé a třetí sérii Black Books) a kreslíř komixů, který 
se nejen díky internetu stihl zařadit k „oblíbeným autorům zlatého 
britského fondu“. Od Monthy Pythonů jej sice dělí nějaký ten čas, 
ale rozhodně jim není vzdálený. I když se možná zdají některé 
mini příběhy morbidní, nebo až za hranicí absurdity, rozhodně si 
je budete prohlížet znovu a znovu. A budete se smát. Jak ostatně 
stojí na obalu knihy: „Pokud jste králíček a pomýšlíte na sebe-
vraždu, pak je tato kniha určena právě Vám.“ V kresbách pak ne-
najdete krev, jen roztomilého bílého králíčka a víc jak sedmdesát 
originálních způsobů opuštění světa, když už se mrňavému chun-
delatému tvorečkovi prostě dál nechce žít...

Doporučuje: Ningue

Mezi řádky
Dovolujeme si vám představit novou rubriku našich webových 
stránek Vážně nevážně. Tématem je vážná hudba z pohledu 
zcela nevážného. Nebude se zaobírat žádnými fakty, jde spíše 
o přiblížení stylu hudby, která je často prezentovaná jako nud-
ná, stará či i rádoby snobská záležitost; „žádný písničky pro 
obyčejný lidi“. Rádi bychom ji této nespravedlivé pověsti zbavili  
a seznámili vás s její různorodostí. 
A co si pod tímto tématem představit? V rubrice se budou obje-
vovat recenze na různá hudební díla, hudební filmy, záznamy 
z oper. Nechceme vás zahltit fakty, spíše se s vámi chceme 
podělit o dojmy a zážitky související s tímto hudebním žánrem. 
Nebudou chybět samozřejmě ani pozvánky a tipy na zajíma-
vé akce ve vašem okolí ani reporty z koncertů. Nechceme se 
zaobírat pouze tím co si každý představí pod výrazem „vážná 
hudba“ ale i s ní souvisejícími žánry, jako jsou například jazz, 
blues, folk a mnoho dalších. 
Tento nápad si vzala pod svá křídla Lípa Musica, která bude 
naše pohledy doplňovat svými postřehy.
Tady je malá ochutnávka:
Více na www.i-lipa.cz

Anthony and the Johnsons - You Are My Sister

Zpěvák se zvláštním hlasem a hlavně neobvyklými projekty. 
Společník Bjork, Boy George, Currenta 93 a mnoha dalších 
experimentátorů. Kluk, který vypadá spíše jako holka, nebo 
holka, co je kluk? Na tom vlastně nezáleží.Každopádně tenhle 
rozkošný podivín, s někdy až odpuzující image, svým hlasem 
musí  probudit i mrtvé, nevěřícím najde světlo a slepé nechá 
prohlédnout. Jako teskný stín zažene noc a nastolí nový den. 
Něco tak smutného svět ještě neslyšel a dobře tomu tak.

Anna-Marie  Neduhová

Current 93 – Black Ships Ate The Sky

Avantgardní výstředník a pro většinu lidí těžce stravitelný  
experimentátor Current 93, natočil album plné pohřebních 
písní. Respektivě jedné písně – Indumea. Černé lodi, brázdící 
oblohu, jsou opravdu nezvyklé album, sestávající téměř z jedné 
písně v různých úpravách, nikdo by ani neuvěřil, jak může jeden 
starý irský nápěv v různých aranžích získat zcela jinou náladu  
i náboj. Current nelenil a k tomuto odvážném projektu si přizval 
opravdu jen esenci toho nejlepšího z alternativní folkové sféry 
(Anthony, David Tibet, Marc Almond...) 
Album plné nářků, naděje, víry i nových cest a hlavně myšle-
nek.... a černé lodě dál poklidně brázdí naše nebe, tak jako je 
tomu odpradávna.
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Filmové okénko Hudební echa

Che - Guerilla 
Španělsko / Francie / USA, 2008, 131 min
Režie: Steven Soderbergh 
Hrají: Benicio Del Toro, Rodrigo Santoro, Franka Potente

26. listopadu 1956. Fidel Castro se plaví na Kubu s osm-
desáti povstalci. Jedním z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, 
argentinský doktor, který sdílí s Castrem společný cíl – 
svrhnout zkorumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che 
se projeví jako nepostradatelný bojovník, rychle si osvojí 
umění partizánského boje. Jakmile se Che pustí do boje, 
s nadšením ho oslavují jeho velitelé i kubánský lid. Tento 
film zachycuje vzestup Che během kubánské revoluce, od 
doktora – přes velitele – k hrdinovi revoluce.
První díl životopisného eposu velkého el Che, z díly uzná-
vaného oscaového režiséra.

Výměna
USA / 2008 / 141 min
Režie: Clint Eastwood
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich 

Amerika 30tých let. Žena, která se nebojí být svobodnou 
matkou. Soběstačná schopná žena, znalá světa, která umí 
říct nahlas své NE. Která dá přednost raději kruté pravdě 
před zlatým pozlátkem sladkých lží. Která se nebojí spo-
lečenských konvencí a v pátrání po svém náhle nezvěst-
ném synovi se nebojí postavit ani celé zkorumpované L.A.  
A nikdy, NIKDY to nevzdá...
Clint Eastwood se tentokrát opravdu předvedl. Dokonale 
využil dobových kulis, nic nepřehnal a vše zdárně dovedl 
až do konce. Ani Angeliena Jolie nezklamala, tentokrát ni-
koliv jako super kráska, ale jako hlavní hrdinka tohoto dě-
sivého příběhu, z dob roztomile dekadentních, založeného 
na skutečných událostech.

Po přečtení spalte
USA / 2008 / 96 min
Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: George Clooney, John Malkovich, Brad Pitt

Nevím jak ostatní zaryté fanoušky bratří Coenů, ale mě 
jejich nejnovější ožehavý počin nechal poměrně chladnou. 
Neříkám, že by to bylo úplně špatné, drsných absurdit je  
v tomto filmu, jak jsem u Cohenu zvyklá víc než dost. 
Nejapné až urážlivé lidské unáhlené brutality taky. Jen mi 
trochu přišlo, jakoby už to byla poměrně ohraná písnička, 
jakoby tomuto filmu něco chybělo, ale i přesto jistě diváka 
pobaví. 

O Zoufálkovi
Velká Británie / USA / 2008 / 93 min
Režie: Sam Fell, Robert Stevenhagen

Pohádkový animák o malém myšákovi Zoufálkovi, který 
se rozhodne zavrhnout zbabělecké myší zvyky a stane se 
raději statečným rytířem. Ušatý Zoufálek se na své cestě 
za štěstím princezny nezalekne koček, zákeřných krys 
ani křivých lidských charakterů a nakonec zachrání nejen 
princeznu, ale štěstí celého zoufalého království.
Příběh plný šlechetnosti.
Příběh hodný rytíře.

Doporučuje: Ian

Radiohead – In Rainbows
Label: Ato Records / Red, Vyšlo: leden 2008

Historicky první album populární kapely, které bylo  
k mání zcela zdarma. Neboli: zaplať, na kolik si album 
ceníš, nebo ho klidně stáhni zadarmo. Duhové album  
anglických Radiohead nehraje zrovna všemi barvami, 
spíš se drží svých klasických nálad, dá-li se ovšem  
o Radiohead tvrdit, že by snad někdy vypustili na svět 
něco klasického. Ba právě naopak. A ve spojení s hlasem 
Thoma Yorka už rozhodně ne. Příjemně drsné album, dá 
se říct, že typicky Yorkovsky žalostné, táhlé a mlhavé.
Zasvěceným však může přijít poměrně veselé. 
A za nějaký ten sladkobolný úsměv rozhodně stojí.
http://www.radiohead.com/

Jean-Jacques Perrey & Luke Vibert – Moog Acid
Label: Kosinus, Vyšlo: září 2007

Nestárnoucí pionýr elektronické hudby Jean-Jacques  
Perrey (*1929) se s chutí pustil do nového projektu, 
ve kterém se sešel s mladým francouzským IDMovým  
mágem Lukem Vibertem. 
Dokonalým spojením staré a mladé avantgardy vzniklo 
výborné album. Zmixované tóny swingu, dětských pís-
niček, kostelních varhanů, disca, kosmického prachu  
i indické nostalgie vás prostě zvednou z křesla a budete  
o nich přemýšlet. Je krásné slyšet tak skvělé spoje-
ní symfonie starého a mladého, remix z  módy dávno  
vyšlých dob a posledního výkřiku. 
No tak bratře Kubo! Ještě spíš?!
http://www.jeanjacquesperrey.com/

Doporučuje: Anna-Marie  Neduhová

Beck – Modern Guilt
Label: Interscope Records, Vyšlo: červenec 2008

Ležérní americký frája BECK se vrací se svým nejno-
vějším hudebním počinem -  Modern Guilt. Rozcuchaný 
týpek, který se proslavil nápaditými aranžemi působí na 
své nové desce trochu učesaně, možná až moc, až se 
může zdát, jakoby se Beck držel raději dobře vyjetých 
kolejí. Nové album neurazilo, ale taky ani nepřekvapilo.
Pohodové sice, to Beck umí sice dobře, ale trochu ne-
mastné i neslané to tentokráte je. Kde zůstala Beckova 
obvyklá šťáva, ví bůh. Škoda.
http://www.modernguilt.com/

Mezi řádky



Stojí (za)to

Co tě zaměstnává v současnosti?
Já mám momentálně tři zaměstnání, tak se je pokusím nějak 
odstupňovat. Na prvním místě je práce v časopisu Moderní 
vyučování, kde jsem od ledna šéfredaktorkou. Je to časopis 
na podporu rozvoje škol. Snažili jsme se jej změnit jak po  
designové stránce, tak i po obsahové. Je tam úplně nový tým 
lidí se kterým se mi velmi dobře spolupracuje. Dále učím na 
Technické univerzitě v Liberci, na katedře pedagogiky a psy-
chologie. A v Klíči jsem zůstala od ledna jako zástupce ředitele 
a budu se snažit do června předat všechny svoje zkušenosti  
a poznatky nové paní ředitelce. Zatím nám to spolu hezky klape :-) 

Nestýská se ti po ředitelování v Klíči?
Já jsem tam pořád a není to velká změna, nedělá mi problém 
být podřízená ve své škole, byl to krok kterého určitě nelituji. 
Bylo to potřebné, po 15-ti letech ředitelování a majitelování, 
zase začít dělat něco nového. Učit na vysoké škole byla výzva 
a nakonec přišla ještě další ve formě časopisu, takže mám 
těch nových úkolů dost. Mám ještě další aktivity, jsem např. 
poradce Mladé fronty Dnes pro oblast školství, také člen Rady 
vzdělávacích programů VÚP Praha. Vypadá to nabitě, ale není 
to tak strašné, protože mým hlavním oborem je dramatická  
a osobnostní a sociální výchova. Já si vlastně pořád hraju. 

Navázala bych na jiné aktivity, které máš, mezi ně patří 
třeba i Klub u Bílého králíka. Jak vznikl? Proč ten název?
Vznikl v mé hlavě ve chvíli, kdy jsem si říkala, že vlastně nic 
nedělám, a že bych měla nějak zúročit svoje studia na DAMU. 
Já jsem od malička recitovala, a když jsem učila na Zušce, 
tak jsem dělala i různé výstavy. Chtěla jsem se zase do ně-
čeho pustit... Jmenuje se podle knihy „Alenka v říši divů“. 
Říkala jsem si, že to nebude až tak komerční programová 
nabídka, ale že to bude něco „v, za, pod, nad“, takže první 
pořad byl nazván „Z nory Bílého králíka“. Byl věnován tvorbě  
Mirky Kadlecové. Následovaly další pořady, posledním byl  
„Modlitby z archy“.

Byla delší pauza, proč?
Byla způsobená asi i tím, jak jsem měnila zaměstnání, začala 
jsem učit na vysoké škole. Hlavně jsem budovala dům, byla 
jsem víc stavebník a méně jsem se věnovala umění a poezii :-) 

Bude vyšší frekvence setkávání? Co se chystá?
Na březen chystáme se Štěpánem Přenosilem autorské čtení 
Jana Hocka a jeho knihy „A šaty skáčou po žábě“ ve spolu-
práci s Městskou knihovnou. V květnu bychom chtěli udělat  
Českolipské Zelené peří, pokud se to podaří, tak s Vladimírem 
Kováříkem, který dělal večery autorské poezie v pražském 
Rubínu a našel i mě a Honzu Hocka na severu Čech. Rádi 
bychom v něm představili českolipské mladé básníky. V říjnu 
bych si chtěla splnit svůj sen a udělat pořad ruských básnířek 
a v prosinci bychom chtěli dodržet tradici vánočních pořadů,  
a to opět v Žizníkovské kapličce, Magdalence a v Basilice 
Všech svatých v České Lípě. Tentokrát to bude poezie  
Bohuslava Reynka, doplněná pěveckými sbory a muzikanty 
Štěpána Přenosila. 

Jak vybíráš náměty – lidi do Klubu u Bílého králíka?
Asi vždycky vnucuji lidem na co právě myslím, nebo své 
dlouholeté lásky.  Třeba Hrubínovy „Lešanské jesličky“ jsem 
v sobě nosila 15 let, ale ten čas uzrál až o předloňských  
Vánocích. Vždycky se snažím propojit pořady s naším městem.  
O tom právě „Klub u Bílého králíka“ je, že recitátoři, hudebníci 
a výtvarní umělci jsou z Českolipska. 

Ty jsi po určitý čas vedla neprofesionální literáty v České 
Lípě. Nemáš chuť to obnovit?
Kdysi existoval v Lípě  Klub neprofesionálních literátů. V jed-
nom období jsem ho vedla já, potom to byla Mirka Kadlecová. 
Velmi mě potěšilo, když mi říkal Honza Hocek, že se pravidel-
ně setkává v Praze v kavárně s dalšími umělci – píšu o tom  
i v rozhovoru s ním v Moderním vyučování. Ale já tu ambici teď 
nemám, nechce se mi někde vysedávat a mluvit. Líbí se mi  
vytrhávat  různé věci, a propojovat texty, hudbu, žánry...tak, 
aby ten program byl pestrý. Deníky M.B. byly třeba ve sklepeních 
Vodního hradu a hráli tam dvě českolipské kapely, Papír Sklo 
Plasty, Pupíček a pražští The Roads....

Děkuji.
Lenka Křivánková

Celý rozhovor najdete na:
www.i-lipa.cz

Rozhovor
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Ivana Honsnejmanová
Ivana Honsnejmanová se narodila v Tanvaldě, působila jako učitelka a pak také zástupkyně ředitele v ZUŠ  
v České Lípě, patnáct let byla zřizovatelkou a ředitelkou ZŠ a MŠ Klíč s.r.o. 
O její současné práci, o tom jak se jí daří a jaké má plány, si s Ivanou povídala Lenka Křivánková.
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